
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA (AGE)

Convocatòria

Barcelona, a 16 d'abril de 2018

Benvolguts esplais,

La present és per convocar-vos a la Assemblea general extraordinària (AGE) de la nostra entitat.
Enguany la celebrarem el dissabte 2 de juny de 2018, començant a les 10:00h, en el marc de la
Coordinació Territorial que es realitzarà aquell dissabte.

1. L'ordre del dia de l’AGE d’Esplac és la següent:

2. Constitució de la mesa i elecció del secretari/ària.

3. L'examen i aprovació, si s'escau, del Compte de Resultats 2017 i el Balanç de situació a
31/12/2017.

4. L'examen i aprovació, si s'escau, de l'aplicació del resultat 2017 al Romanent.

5. Precs i preguntes.

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE L'AGE

Convocatòria

Barcelona, a 16 d'abril de 2018

Benvolguts esplais,

La present és  per convocar-vos a l'Assemblea preparatòria  al  vostre sector de la  Assemblea
general extraordinària d'Esplac, que tindrà lloc en el marc de la reunió de sector del proper mes
de maig.

Ordre del dia de l'Assemblea preparatòria:

1. Constitució de la mesa. Elecció del secretari/ària.

2. L'examen  i  aprovació,  si  s'escau,  del  Compte  de  Resultats  2017  i  el  Balanç  de
situació a 31/12/2017.

3. L'examen i aprovació, si s'escau, de l'aplicació del resultat 2017 al Romanent.

4. Precs i preguntes.

5. Aprovació, si s'escau de l'acta de l'Assemblea preparatòria i elecció de la persona en
qui es delega la representació del sector.

Us recordem que el funcionament de les Assemblees preparatòries és el següent:

• Les Assemblees preparatòries s'iniciaran amb la formació de la Mesa de l'Assemblea,
escollint  un  secretari  o  secretària  entre  els  esplais.  El  representant  de  l'Equip  de
Coordinació presidirà l'Assemblea.
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• L'acta, que s'aprovarà al final de la pròpia Assemblea preparatòria, recollirà el lloc i la
data d'aquesta, el nombre d'esplais socis assistents, així com els noms de les persones
que els hauran representat, les intervencions que se sol·licitin que constin a l'acta i la
intenció de vot de cada esplai soci amb el corresponent acord sobre la delegació dels
vots, si escau.

• Aquesta  acta, signada pel  president/a  i  el  secretari/ària  de  l'Assemblea  preparatòria,
acreditarà, si  escau, als o les delegades amb delegació de vot davant l'Assemblea. Es
vetllarà perquè els o les delegades siguin els o les EGS de cada sector per tal de facilitar
l'assistència  a  l'Assemblea  General  Extraordinària  que  tindrà  lloc  en  el  marc  de  la
Coordinació Territorial.

• Per tant, a cada Assemblea preparatòria s'escollirà una persona en la qual es delegaran
els vots per a l'AGE d'aquells esplais socis del sector que així ho expressin i una persona
substituta. Si algun esplai no vol delegar el seu vot podrà assistir a l'Assemblea General
Extraordinària del dia 3 de juny de 2016.

• A l'AGE, cada persona delegada tindrà tants vots com acrediti l'acta de la seva Assemblea
Preparatòria del sector.

Esperant trobar-nos aviat, rebeu una molt cordial salutació,

Irene Torrecilla,

Presidenta

     ESPLAC 
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1. INTRODUCCIÓ

1. Introducció

El document que teniu entre mans és la Memòria Econòmica de l'exercici 2017 que se sotmetrà a votació

a l'Assemblea General Extraordinària prevista pel proper mes de juny.

La memòria inclou diferents apartats. Inicialment  trobareu el  Compte de Resultats, on s'exposen les

despeses  i  els  ingressos  que  s'han produït  durant  l'any  2017, igualment  hi  trobareu les  explicacions

pertinents sobre les desviacions que s'han produït  respecte del pressupost. Com en anys anteriors, a

mesura que passeu pàgines del Compte de Resultats trobareu informació cada cop més detallada.

El segon document de la Memòria és el Balanç de situació de l'associació, que mostra el patrimoni de què

disposa, així com els drets, deutes i obligacions. Trobareu una explicació detallada de com s'ha de llegir el

Balanç  així  com  algunes  eines  per  interpretar  la  fortalesa  o  debilitat  de  l'associació  en  temes

patrimonials.

El tercer document és l'informe d'auditoria, des de fa anys Esplac sotmetem els comptes a l'anàlisi d'una

auditora  externa  per  tal  que  corrobori  que  les  dades  que  presentem  s'ajusten  a  la  realitat,  com  a

mecanisme  de  transparència  i  qualitat.  Enguany,  endemés,  fruit  de  la  recent  reforma  de  la  Llei

d'auditoria, més enllà de confirmar els números, l'auditora també inclou uns comentaris sobre la part més

important dels comptes analitzats.

Finalment, hi ha un darrer informe de l'Interventor de Comptes, per primer cop el Jordi Manresa, ratificat

en la darrera AGO de l'associació, avalua els comptes de l'associació per certificar que aquests responen a

la missió d'Esplais Catalans i al seu pla de treball.

Com cada any, hem treballat perquè tota la informació econòmica sigui el més entenedora possible i

perquè els esplais puguem fer-ne un seguiment acurat. Igualment, la Memòria Econòmica respon al Pla

de Treball aprovat per l'associació així com mira de respondre als valors i principis d'Esplac.

Com a conclusió dels darrers exercicis podem constatar que la recuperació dels ingressos públics ha estat

una constant, així com l'increment de l'activitat i dels ingressos que se'n deriven. Alhora, els resultats

dels darrers exercicis han permès reforçar el balanç de l'associació, deixant-la en una situació més bona

per afrontar els reptes de futur. El 2017 ha estat un any complicat, sobretot el darrer trimestre, ja que es

van suspendre les subvencions per part del govern de l'estat, però hem demostrat capacitat de resiliència

per tirar endavant.
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ

El compte de resultats de 2017 es caracteritza per un increment important dels ingressos respecte del

pressupost (+60.000 € o el 6%) que s'explica tant per un increment de les subvencions públiques com per

un increment de l'activitat, les quotes i ingressos extraordinaris. Tot i això, els ingressos són els mateixos

que els que es van registrar el 2016.

Pel que fa a les despeses es mantenen molt en la línia del pressupost, amb una caiguda agregada del 4%

(40.000 €) fruit  de la  no realització d'alguna activitat  vinculada a  una subvenció no rebuda, a  la  no

execució d'algunes despeses per part dels Sectors Geogràfics i a la contenció pressupostària que es va

generar per la suspensió de les subvencions que va decretar el govern de l'Estat en intervenir els comptes

de la Generalitat.

Aquesta doble situació d'increment dels ingressos, encara que es confirmessin tard, i de lleuger retrocés

de les despeses, fa que el resultat del 2017 sigui de 84.000 euros, essent un resultat elevat comparat amb

altres anys.

L'anàlisi que fem és que el resultat, equivalent al 8% del pressupost, és excessiu i, per tant, no s'hauria de

repetir en els pròxims anys. Hem de millorar els mecanismes de control existents per evitar una desviació

que superi el 5% del pressupost. Malgrat això, considerem que no és un problema greu i que la situació

viscuda el 2017 pot explicar aquest benefici.

ESPLAC | Memòria Econòmica any 2017     11

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Resultats dels últims anys



3. BALANÇ DE SITUACIÓ

L'Equip de Coordinació fem una valoració prudent d'aquests resultats, considerem que algunes despeses

no s'han realitzat per la incertesa viscuda i que per tant s'han de realitzar en el futur. Igualment, s'ha de

tenir  en  compte  que  el  nivell  d'ingressos  i  despeses  s'ha  mantingut  estable  respecte  dels  dos  anys

anteriors, malgrat  que el  2017  no  ha tingut  lloc  ni  l'Esplaiada  ni  la  Monifesta't, això també explica

l'excedent obtingut. Afegir igualment que aquest benefici, per bé que significatiu, només representa el 8%

del pressupost, i per tant qualsevol petita desviació de les subvencions podria haver convertit el resultat

en una pèrdua. La gestió que fem dels recursos és prudent, però això ha de servir perquè l'associació

pugui resistir xocs externs com el que es podria haver produït el 2017 si la situació de les subvencions no

s'hagués resolt, el resultat estava estimat en unes pèrdues de 500.000 euros el 2017, 6 vegades més que el

benefici finalment obtingut.
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ
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DESPESES Pressupostat Realitzat Diferència

3. ORGANITZACIÓ 451.377,65 € 444.191,59 € -7.186,06 €
3.1 Òrgans de participació 15.050,00 € 8.906,95 € -6.143,05 €

3.2 Un equip d'equips 432.727,65 € 435.284,64 € 2.556,99 €

3.3 Socis i sòcies col·laboradors/es 600,00 € 0,00 € -600,00 €
3.4 Pla Estratègic: Panoràmic d’associacions 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 €

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA 58.600,00 € 44.422,57 € -14.177,43 €
4.1 Campaments, colònies i rutes 1.800,00 € 166,70 € -1.633,30 €
4.2 Activitats Internacionals 17.250,00 € 0,00 € -17.250,00 €
4.3 Banc de recursos 400,00 € 65,10 € -334,90 €
4.7 Eines pels esplais 39.150,00 € 44.190,77 € 5.040,77 €

5. PROJECTE EDUCATIU 5.900,00 € 2.595,29 € -3.304,71 €
5.0 Projecte Educatiu 500,00 € 0,00 € -500,00 €
5.2 Inclusió i diversitat 600,00 € 449,95 € -150,05 €
5.3 Història dels esplais 4.800,00 € 2.040,50 € -2.759,50 €
5.4 Jornades Reflexió Emocional 0,00 € 104,84 € 104,84 €

6. PLA DE FORMACIÓ 106.290,85 € 108.857,41 € 2.566,56 €
6.1 Programa Marta Mata 93.445,35 € 89.755,21 € -3.690,14 €
6.2 Programa Teresa Claramunt 6.345,50 € 6.756,00 € 410,50 €

3.000,00 € 2.304,00 € -696,00 €
6.4 Formacions Internacionals 3.000,00 € 9.398,20 € 6.398,20 €
6.5 Programa Anselm Clavé 500,00 € 644,00 € 144,00 €

8. SECTORS GEOGRÀFICS 28.704,00 € 31.157,09 € 2.453,09 €
8.2 Activitats sector Bages-Berguedà 2.289,00 € 1.488,26 € -800,74 €
8.3. Activitats sector Baix Llobregat 3.750,00 € 3.218,00 € -532,00 €
8.4 Activitats sector Barcelona 7.609,00 € 10.043,07 € 2.434,07 €
8.5 Activitats sector Barcelonès Nord 1.525,00 € 352,50 € -1.172,50 €
8.6 Activitats sector Camp de Tarragona 989,00 € 377,56 € -611,44 €
8.7 Activitats sector Girona 876,00 € 1.034,74 € 158,74 €
8.8 Activitats sector Maresme 2.735,00 € 5.377,84 € 2.642,84 €
8.9 Activitats sector Osona-Ripollès 1.093,00 € 1.235,72 € 142,72 €
8.10 Activitats sector Penedès-Garraf 2.217,00 € 2.587,66 € 370,66 €
8.11 Activitats sector Vallès 5.621,00 € 5.441,74 € -179,26 €

9. COMUNICACIÓ 2.400,00 € 11.339,20 € 8.939,20 €
250,00 € 0,00 € -250,00 €
500,00 € 13,60 € -486,40 €

9.4 Esplac.cat 650,00 € 11.325,60 € 10.675,60 €
9.5 Esplac a la Xarxa 500,00 € 0,00 € -500,00 €
9.6 Assessorament Pla estratègic de Comunicació 500,00 € 0,00 € -500,00 €

10. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES 23.840,00 € 14.543,61 € -9.296,39 €
10.1 Moviment Laic i Progressista 1.500,00 € 0,00 € -1.500,00 €

6.850,00 € 6.714,03 € -135,97 €
10.3 Servei de voluntariat Europeu 14.000,00 € 6.648,70 € -7.351,30 €
10.4 Consells de Joventut 460,00 € 450,88 € -9,12 €
10.6 Relacions amb entitats 1.030,00 € 730,00 € -300,00 €

11. GESTIÓ DE RECURSOS 337.782,50 € 316.427,41 € -21.355,09 €
11.1 Distribució econòmica 274.212,50 € 266.378,64 € -7.833,86 €
11.2 Amortitzacions i Impostos 13.100,00 € 13.135,89 € 35,89 €
11.3 Serveis generals 50.470,00 € 36.912,88 € -13.557,12 €

TOTAL DESPESES   1.014.895,00 € 973.534,17 € -41.360,83 €

6.3 Programa Joan Salas

9.1 Imatge Gràfica i Branding
9.3 Somesplai.cat

10.2 International Falcon Movement
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INGRESSOS Pressupostat Realitzat Diferència
1. FINANÇAMENT PÚBLIC 898.937,00 € 898.436,84 € -500,16 €

1.1 Generalitat de Catalunya 661.750,00 € 675.094,33 € 13.344,33 €
1.2 Administració Central 145.632,00 € 146.558,96 € 926,96 €
1.3 Diputacions i Administracions Locals 74.555,00 € 66.674,04 € -7.880,96 €
1.4 Institucions Europees 14.000,00 € 7.069,76 € -6.930,24 €

1.5 Altres subvencions 3.000,00 € 3.039,75 € 39,75 €

2. QUOTES 90.029,00 € 115.664,24 € 25.635,24 €
2.1 Quotes esplais 51.504,00 € 55.716,00 € 4.212,00 €
2.2 Quotes per assegurances 27.800,00 € 33.961,30 € 6.161,30 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors 0,00 € 18.556,54 € 18.556,54 €
2.4 Quotes Escola d’Esplac 2.725,00 € 2.456,25 € -268,75 €
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores 4.000,00 € 3.767,15 € -232,85 €
2.6 Quotes dinar AGO 4.000,00 € 953,00 € -3.047,00 €
2.7 Quotes jornades de reflexió emocional 0,00 € 78,00 € 78,00 €

3. ALTRES INGRESSOS 26.629,00 € 44.348,17 € 17.719,17 €
3.1 Interessos financers 150,00 € 4,00 € -146,00 €
3.2 Subvencions oficials de capital 5.509,00 € 5.766,38 € 257,38 €
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat 15.500,00 € 15.302,01 € -197,99 €
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals 3.000,00 € 8.489,30 € 5.489,30 €
3.5 Venda de publicacions 300,00 € 304,64 € 4,64 €
3.6 Xec Encís 900,00 € 4.183,61 € 3.283,61 €
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia 270,00 € 211,30 € -58,70 €
3.8 Romanent 500,00 € 0,00 € -500,00 €
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis... 500,00 € 400,00 € -100,00 €
3.10 Deute Eixam 0,00 € 9.686,73 € 9.686,73 €
3.11 Regularitzacions 0,00 € 0,20 € 0,20 €

TOTAL INGRESSOS 1.015.595,00 € 1.058.449,25 € 42.854,25 € 

RESULTAT 700,00 € 84.915,08 €



3. BALANÇ DE SITUACIÓ

2.1. Les Despeses

Aquest curs les despeses han variat molt respecte al previst. D'1.014.895,00 € que s'havien pressupostat

n'hem gastat 974.077,19 €, 40.817,81 € menys del previst. Aquesta variació té tres motius principals. En

primer lloc i com sempre, hi ha una variació deguda a canvis i noves despeses no previstes a principi de

curs. En segon lloc, hi ha una disminució important de la despesa per la contenció del 4t trimestre quan

no sabíem si cobraríem les subvencions de la Generalitat. Per últim, la despesa ha disminuït perquè se'ns

van atorgar menys diners del previst per al projecte de SVE i no se'ns va atorgar una subvenció per a la

realització del projecte de Brigades Palestines. Aquesta variació en els ingressos ha tingut un reflex en la

despesa.

Aquest any la despesa s'ha dividit de la següent manera:

El repartiment és molt semblant al d’anys anteriors i marca una línia continuista en aquest sentit. Les

partides  més destacades pel  seu pes  són, com cada  any, les  que tenen relació  amb les  despeses  de

personal  (Un  equip  d’Equips:  444.191,59  €),  la  distribució  als  esplais  (266.378,64  €)  i  la  de  Pla  de

Formació (108.857,41 €).

2016 2017 Diferència
Diferència 
percentual

Un equip d’equips 448.383,34 € 444.191,59 € -13.098,70 € -2,92%

Atenció 
Personalitzada

40.250,03 € 44.422,57 € 4.172,54 € 10,37%

ESPLAC | Memòria Econòmica any 2017     15

44,65

4,56 0,27 11,17
1,16

3,2
2,58
5,07

27,35

Repartiment de la despesa

Un equip d'equips

Atenció Personalitzada

Projecte Educatiu

Pla de formació

Comunicació

Sectors geogràfics

Altres

Gestió de recursos (sense 
distribució)

Distribució econòmica als esplais



3. BALANÇ DE SITUACIÓ

Projecte Educatiu 24.989,84 € 2.595,29 € -22.394,55 € -89,61%

Pla de Formació 106.718,92 € 108.857,41 € -2138,49 1,92%

Sectors Geogràfics 49.877,27 € 31.157,09 € -18.720,18 € -37,53%

Comunicació 5.794,03 € 11.339,20 € 5.545,17 € 95,70%

Gestió de recursos 
(sense distribució)

54.895,72 € 50.048,77 € -5.529,39 € -10,07%

Distribució als esplais 253.380,63 € 266.378,64 € 12.998,01 € 5,13%

Com es  veu  en  aquesta  taula  les  partides  que més  canvien, però, són les  de Projecte  Educatiu i  de

Comunicació. La partida de Comunicació s'ha doblat respecte al curs passat i la de Projecte Educatiu, per

contra, ha quedat en una desena part.

La partida de comunicació s'ha doblat respecte de l'any passat perquè, en preveure el possible tancament

del curs es va decidir fer una nova web que acabés amb les mancances del web actual. En canvi, la despesa

feta en Projecte Educatiu ha estat molt menor perquè l'any passat va incloure 20.000,00 € que es van

destinar a pagar el documental de la Història dels Esplais.
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3. BALANÇ DE SITUACIÓ

Detall de les Despeses
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DESPESES Pressupostat Realitzat Diferència

3. ORGANITZACIÓ 451.377,65 € 444.191,59 € -7.186,06 €
3.1 Òrgans de participació 15.050,00 € 8.906,95 € -6.143,05 €

3.1.1 Assemblea General 8.230,00 € 3.741,73 € -4.488,27 €
4.500,00 € 1.471,28 € -3.028,72 €

3.1.1.2 Lloguer espai 1.400,00 € 760,00 € -640,00 €

3.1.1.3 Personal tècnic de l’espai 400,00 € 1.210,00 € 810,00 €

3.1.1.4 Material 350,00 € 300,45 € -49,55 €

3.1.1.5 Disseny/Comunicació 900,00 € 0,00 € -900,00 €

3.1.1.6 Allotjament i Dietes Organització 550,00 € 0,00 € -550,00 €

3.1.1.7 Serveis professionals 130,00 € 0,00 € -130,00 €

3.1.2 Gran Comitè 6.200,00 € 4.967,99 € -1.232,01 €
3.1.2.1 Manutencions 600,00 € 303,59 € -296,41 €

3.1.2.2 Casa de colònies 5.600,00 € 4.664,40 € -935,60 €

3.1.3 Comissions i grups de treball 620,00 € 197,23 € -422,77 €
3.1.3.1 Reunions comissions i grups de treball 420,00 € 197,23 € -222,77 €

3.1.3.2 Visites als Sectors 200,00 € 0,00 € -200,00 €

3.2 Un equip d'equips 432.727,65 € 435.284,64 € 2.556,99 €
3.2.1 Equip de Coordinació 41.245,98 € 41.073,44 € -172,54 €

3.2.1.1 Desplaçaments Equip de Coordinació 5.700,00 € 6.976,03 € 1.276,03 €

3.2.1.2 Lloguer d'espais reunions i tancades 600,00 € 236,00 € -364,00 €

3.2.1.3 Despesa de personal Secretaria General (37,50 hores/setmanals) 32.445,98 € 31.497,95 € -948,03 €

3.2.1.4 Desplaçaments i dietes Secretaria General 2.500,00 € 2.363,46 € -136,54 €

3.2.2 Equips generals de sector 3.700,00 € 5.398,43 € 1.698,43 €
3.2.2.1 Desplaçaments EGS 3.500,00 € 5.328,98 € 1.828,98 €

3.2.2.2 Coordinacions territorials 200,00 € 69,45 € -130,55 €

3.2.3 Secretaria Tècnica (Despesa de Personal) 387.081,67 € 388.242,78 € 1.161,11 €
3.2.3.1 Gerència (37,50 hores/setmanals) 34.068,19 € 38.582,81 € 4.514,62 €

3.2.3.2 Cap Projectes (37,50 hores/s.) 25.023,66 € 16.169,09 € -8.854,57 €

3.2.3.3 Cap Comunicació (37,50 hores/s.) 25.023,66 € 24.521,71 € -501,95 €

3.2.3.4 Comptabilitat (37,50 hores/s.) 22.656,49 € 22.724,44 € 67,95 €

3.2.3.5 Cap d'Informàtica (20 hores/s.) 12.708,82 € 15.482,27 € 2.773,45 €

22.360,70 € 12.625,47 € -9.735,23 €

3.2.3.7 Coordinació de projectes generals i del sector Baix Llobregat (20 hores/s.) 11.519,63 € 11.536,11 € 16,48 €

3.2.3.8 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelona (25 hores/s.) 14.906,17 € 11.407,08 € -3.499,09 €

3.2.3.9 Coordinació de projectes generals i del sector Barcelonès-Nord (20 hores/s.) 11.928,24 € 11.767,14 € -161,10 €

11.925,03 € 11.866,82 € -58,21 €

3.2.3.11 Coordinació de projectes generals i del sector Maresme Girona (20 hores/s.) 11.519,63 € 12.991,89 € 1.472,26 €

3.2.3.12 Coordinació de projectes generals i del sector Vallès (25 hores/s.) 14.906,17 € 13.655,83 € -1.250,34 €

3.2.3.13 Cooperació Internacional (20 hores/s.) 11.925,03 € 12.089,52 € 164,49 €

3.2.3.14 Informàtica (25 hores/s.) 13.371,64 € 7.334,76 € -6.036,88 €

3.2.3.15 Administració (37,50 hores/s.) 16.357,58 € 16.772,07 € 414,49 €

3.2.3.16 Suport a Comunicació (15 hores/s) 6.543,18 € 5.788,41 € -754,77 €

3.2.3.17 Despesa extraordinària de personal: Gran Comitè 8.122,00 € 4.316,46 € -3.805,54 €

3.2.3.18 Despesa extraordinària de personal: AGO 2.882,00 € 2.499,80 € -382,20 €

3.2.3.19 Despesa extraordinària de personal: Escola d'Esplac 2.620,00 € 2.069,34 € -550,66 €

3.2.3.20 Despesa extraordinària de personal: Tancada 1.965,00 € 840,03 € -1.124,97 €

3.2.3.21 Pla de relleu i complements 5.000,00 € 3.651,06 € -1.348,94 €

3.2.3.22 Desplaçaments i dietes Secretaria Tècnica 5.000,00 € 4.428,86 € -571,14 €

3.2.3.23 Tancada Secretaria Tècnica 2.000,00 € 1.425,65 € -574,35 €

3.2.3.23 Cost de la Seguretat Social a càrrec de l’associació 92.748,84 € 94.643,95 € 1.895,11 €

3.1.1.1 Servei de Càtering

3.2.3.6 Coordinació de proj. generals i del sector Bages-Berguedà, Osona Ripollès i suport Proj (37,5 
hores/s.)

3.2.3.10 Coordinació de projectes generals i del sector Camp de Tarragona i Penedès-Garraf  (20 
hores/s.)
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3.2.3.24 Suport Informàtica (37,5h) 0,00 € 7.658,09 € 7.658,09 €
3.2.3.25 Suport Administració (37,5h) 0,00 € 8.030,32 € 8.030,32 €

3.2.3.26 Suport Projectes (30h) 0,00 € 13.363,80 € 13.363,80 €

3.2.4 Sopar d'Equip d'equips 700,00 € 569,99 € -130,01 €

3.2.4.1 Àpats 700,00 € 569,99 € -130,01 €

3.3 Socis i sòcies col·laboradors/es 600,00 € 0,00 € -600,00 €

3.3.1 Disseny i campanya de difusió 450,00 € 0,00 € -450,00 €

3.3.1 Trobada de socis i sòcies 150,00 € 0,00 € -150,00 €

3.4 Pla Estratègic: Panoràmic d’associacions 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 €

3.4.1 Recull de dades 1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 €

3.4.2 Explotació de dades 1.400,00 € 0,00 € -1.400,00 €

3.4.3 Presentació i difusió de resultats 600,00 € 0,00 € -600,00 €

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA 58.600,00 € 44.422,57 € -14.177,43 €

4.1 Campaments, colònies i rutes 1.800,00 € 166,70 € -1.633,30 €

4.1.1 Premi cartell d’estiu 50,00 € 150,00 € 100,00 €

4.1.2 Impressió cartells i postals 150,00 € 16,70 € -133,30 €

1.600,00 € 0,00 € -1.600,00 €

4.2 Activitats Internacionals 17.250,00 € 0,00 € -17.250,00 €

4.2.1 Projecte Palestina-Israel 17.250,00 € 0,00 € -17.250,00 €

4.2.1.1 Recursos pels esplais per treballar e l projecte 4.050,00 € 0,00 € -4.050,00 €

4.2.1.2 Material 500,00 € 0,00 € -500,00 €

4.2.1.3 Formacions 900,00 € 0,00 € -900,00 €

4.2.1.4 Desplaçaments i dietes 11.800,00 € 0,00 € -11.800,00 €

4.3 Banc de recursos 400,00 € 65,10 € -334,90 €

4.3.1 Edicions i compra de recursos 300,00 € 65,10 € -234,90 €

4.3.2 Logística 100,00 € 0,00 € -100,00 €

4.7 Eines pels esplais 39.150,00 € 44.190,77 € 5.040,77 €

4.7.1 Comunicació i difusió 5.750,00 € 4.960,97 € -789,03 €

4.7.1.1 Agenda 5.200,00 € 4.921,07 € -278,93 €

4.7.1.2 Cartells de curs 50,00 € 0,00 € -50,00 €

4.7.1.3 Publicacions i edicions 500,00 € 39,90 € -460,10 €

4.7.2 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents 22.000,00 € 28.229,80 € 6.229,80 €

4.7.3 Distribució de material de curs 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 €

4.7.4 Llicències cop de mà (Aplicació de gestió comptable per als esplais) 400,00 € 0,00 € -400,00 €

5. PROJECTE EDUCATIU 5.900,00 € 2.595,29 € -3.304,71 €

5.0 Projecte Educatiu 500,00 € 0,00 € -500,00 €

5.0.1 Guió i disseny manual d’ús de l’Esplaipolis per a la revisió els PEC 500,00 € 0,00 € -500,00 €

5.2 Inclusió i diversitat 600,00 € 449,95 € -150,05 €

5.2.1 Nou Decàleg d’inclusió i Diversitat 600,00 € 449,95 € -150,05 €

5.3 Història dels esplais 4.800,00 € 2.040,50 € -2.759,50 €

5.3.1 Tercera fase del projecte 4.800,00 € 2.040,50 € -2.759,50 €

5.4 Jornades Reflexió Emocional 0,00 € 104,84 € 104,84 €

5.4.1 Jornades Reflexió Emocional 0,00 € 104,84 € 104,84 €

6. PLA DE FORMACIÓ 106.290,85 € 108.857,41 € 2.566,56 €

6.1 Programa Marta Mata 93.445,35 € 89.755,21 € -3.690,14 €

6.1.0 Cursos Escola Lliure el Sol 86.717,75 € 83.948,28 € -2.769,47 €

6.1.0.1 Descomptes cursos associatius 73.697,75 € 64.256,43 € -9.441,32 €

6.1.0.2 Càpsules als esplais 3.760,00 € 4.538,00 € 778,00 €

6.1.0.3 Formació als sectors 3.760,00 € 6.807,00 € 3.047,00 €

6.1.0.4 Descomptes cursos monitors/es i directors/es 5.500,00 € 1.846,85 € -3.653,15 €

6.1.0.5 Aportació al desenvolupament d’eines de l’Escola 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €

4.1.3 Creació de Document CCReant
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6.1.1 Escola d’Esplac 5.727,60 € 4.496,54 € -1.231,06 €

6.1.1.1 Casa de colònies 3.150,00 € 3.202,40 € 52,40 €

6.1.1.2 Manutencions 450,00 € 231,96 € -218,04 €

6.1.1.3 Desplaçaments Formadors 600,00 € 325,01 € -274,99 €

6.1.1.4 Material 137,60 € 197,03 € 59,43 €

6.1.1.5 Honoraris Formació 1.000,00 € 489,69 € -510,31 €

6.1.1.6 Dissenys i materials de difusió 350,00 € 0,00 € -350,00 €

6.1.1.7 Lloguers de materials 40,00 € 50,45 € 10,45 €

6.1.3 Jornades de Lleure i Feminismes 500,00 € 188,20 € -311,80 €

6.1.4 Jornades Reduint Petjada: Les coses pel seu nom 500,00 € 1.122,19 € 622,19 €

6.2 Programa Teresa Claramunt 6.345,50 € 6.756,00 € 410,50 €

6.2.1 Curs d'acollida Teresa Claramunt 3.172,75 € 5.100,00 € 1.927,25 €

6.2.2 1/2 Curs de creixement Teresa Claramunt 3.172,75 € 1.656,00 € -1.516,75 €

3.000,00 € 2.304,00 € -696,00 €

6.3.1 Formació Secretària Tècnica 3.000,00 € 2.304,00 € -696,00 €

6.4 Formacions Internacionals 3.000,00 € 9.398,20 € 6.398,20 €

6.4.1 Desplaçaments 3.000,00 € 9.398,20 € 6.398,20 €

6.5 Programa Anselm Clavé 500,00 € 644,00 € 144,00 €

6.5.1 Curs d'acollida i creixement 500,00 € 644,00 € 144,00 €

8. SECTORS GEOGRÀFICS 28.704,00 € 31.157,09 € 2.453,09 €

8.2 Activitats sector Bages-Berguedà 2.289,00 € 1.488,26 € -800,74 €

8.2.1 TGS BB 664,95 € 664,95 €

8.2.2 AGO BB 117,31 € 117,31 €

8.2.3 DUDI BB 706,00 € 706,00 €

8.3. Activitats sector Baix Llobregat 3.750,00 € 3.218,00 € -532,00 €

8.3.1 CIM (PGA, CDT i BLL) 2.072,75 € 2.072,75 €

163,57 € 163,57 €

8.3.3 Trobada Grans BLL 50,51 € 50,51 €

8.3.4 20N BLL 931,17 € 931,17 €

8.4 Activitats sector Barcelona 7.609,00 € 10.043,07 € 2.434,07 €

8.4.1 Vesprades 86,56 € 86,56 €

434,23 € 434,23 €

368,56 € 368,56 €

61,20 € 61,20 €

192,09 € 192,09 €

67,70 € 67,70 €

8.4.7 Retrobada de Referents BCN 45,49 € 45,49 €

8.4.8 Fotocòpies Sector BCN 5,54 € 5,54 €

8.4.9 CIM BCN 1.531,97 € 1.531,97 €

8.4.10 TM BCN 7.249,73 € 7.249,73 €

8.5 Activitats sector Barcelonès Nord 1.525,00 € 352,50 € -1.172,50 €

8.5.1 Trobada General de Sector 352,50 € 352,50 €

8.6 Activitats sector Camp de Tarragona 989,00 € 377,56 € -611,44 €

145,73 € 145,73 €

8.6.2 CIM (PGA, CDT i BLL) 229,43 € 229,43 €

2,40 € 2,40 €

8.7 Activitats sector Girona 876,00 € 1.034,74 € 158,74 €

8.7.1 Trobada Infants 790,20 € 790,20 €

8.7.2 AGO Gir 244,54 € 244,54 €

6.3 Programa Joan Salas

8.3.2 Pequetxans BLL

8.4.2 Konjuntivitis Grans 1

8.4.3 Konjuntivitis Grans 2

8.4.4 Konjuntivitis Mitjans

8.4.5 Konjuntivitis Xics-Petits

8.4.6 Konjuntivitis Joves

8.6.1 TM CdT

8.6.3 Fotocòpies Sector CdT
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8.8 Activitats sector Maresme 2.735,00 € 5.377,84 € 2.642,84 €

8.8.1 Reunió Sector 14,10 € 14,10 €

8.8.2 Dessuadores 764,72 € 764,72 €

8.8.3 Trobada Monitores i monitors 762,08 € 762,08 €

3.740,44 € 3.740,44 €

8.8.5 AGO Mar 96,50 € 96,50 €

8.9 Activitats sector Osona-Ripollès 1.093,00 € 1.235,72 € 142,72 €

8.9.1 Trobada General de Sector OR 754,42 € 754,42 €

8.9.1 AGO OR 481,30 € 481,30 €

8.10 Activitats sector Penedès-Garraf 2.217,00 € 2.587,66 € 370,66 €

8.10.1 Dessuadores 108,61 € 108,61 €

8.10.2 CIM (PGA, CDT i BLL) 1.028,91 € 1.028,91 €

8.10.3 Despeses sector 48,53 € 48,53 €

8.10.4 Descalça’t 23,62 € 23,62 €

8.10.5 Calça’t 1.107,94 € 1.107,94 €

8.10.6 20N PGA 270,05 € 270,05 €

8.11 Activitats sector Vallès 5.621,00 € 5.441,74 € -179,26 €

8.11.2 Trobada General de Sector + Trobada Joves 5.055,03 € 5.055,03 €

129,91 € 129,91 €

8.11.4 20N VLL Oriental 256,80 € 256,80 €

9. COMUNICACIÓ 2.400,00 € 11.339,20 € 8.939,20 €

250,00 € 0,00 € -250,00 €

500,00 € 13,60 € -486,40 €

9.4 Esplac.cat 650,00 € 11.325,60 € 10.675,60 €

9.5 Esplac a la Xarxa 500,00 € 0,00 € -500,00 €

9.6 Assessorament Pla estratègic de Comunicació 500,00 € 0,00 € -500,00 €

10. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES 23.840,00 € 14.543,61 € -9.296,39 €

10.1 Moviment Laic i Progressista 1.500,00 € 0,00 € -1.500,00 €

10.1.1 Quota federació 1.500,00 € 0,00 € -1.500,00 €

6.850,00 € 6.714,03 € -135,97 €

10.2.1 Quota 5.850,00 € 5.850,00 € 0,00 €

10.2.2 Desplaçaments i representació 1.000,00 € 864,03 € -135,97 €

10.3 Servei de voluntariat Europeu 14.000,00 € 6.648,70 € -7.351,30 €

10.3.1 Enviament de Voluntaris 7.000,00 € 4.331,93 € -2.668,07 €

10.3.2 Acollida de Voluntaris 7.000,00 € 2.316,77 € -4.683,23 €

10.4 Consells de Joventut 460,00 € 450,88 € -9,12 €

10.4.1 Quotes Consell de Joventut de Barcelona (CJB) 250,00 € 250,00 € 0,00 €

10.4.2 Quotes Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) 210,00 € 200,88 € -9,12 €

10.6 Relacions amb entitats 1.030,00 € 730,00 € -300,00 €

10.6.1 Quota Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya (TIAC) 400,00 € 400,00 € 0,00 €

10.6.2 Quota Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) 330,00 € 330,00 € 0,00 €

300,00 € 0,00 € -300,00 €

8.8.4 Tropicalitza’t Mar

8.11.3 Monitrobada VLL

9.1 Imatge Gràfica i Branding

9.3 Somesplai.cat

10.2 International Falcon Movement

10.6.3 Anuari media.cat
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3. ORGANITZACIÓ (-7.186,06 €):

3.1 Òrgans de participació (-6.143,05 €): Aquesta partida inclou totes les despeses relacionades

amb els espais de participació: Comissions, Assemblea, Grups de Treball i reunions de Gran Comitè.

Com es veu les despeses s'han reduït molt en totes les partides sobretot en les de l'Assemblea General

que apareixen a continuació.
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11. GESTIÓ DE RECURSOS 337.782,50 € 316.427,41 € -21.355,09 €

11.1 Distribució econòmica 274.212,50 € 266.378,64 € -7.833,86 €

11.1.1 Distribució econòmica de curs i d’estiu 202.212,50 € 202.213,01 € 0,51 €

11.1.2 Distribució projecte beques Ajuntament de Barcelona 20.000,00 € 19.165,63 € -834,37 €

11.1.3 Distribució Beques Generalitat 52.000,00 € 45.000,00 € -7.000,00 €

11.2 Amortitzacions i Impostos 13.100,00 € 13.135,89 € 35,89 €

11.2.1 Amortitzacions 12.000,00 € 12.046,66 € 46,66 €

11.2.2 Impost Béns Immobles Ajuntament de Barcelona 1.100,00 € 1.089,23 € -10,77 €

11.3 Serveis generals 50.470,00 € 36.912,88 € -13.557,12 €

11.3.1 Manteniment local Avinyó 44 6.800,00 € 2.396,36 € -4.403,64 €

11.3.2 Material d’oficina i d’equips informàtics 4.500,00 € 5.781,51 € 1.281,51 €

11.3.3 Serveis professionals 27.870,00 € 19.402,18 € -8.467,82 €

11.3.3.1 Assegurança Comunitat Avinyó 600,00 € 606,46 € 6,46 €

11.3.3.2 Manteniment Informàtic 7.000,00 € 2.437,35 € -4.562,65 €

11.3.3.3 Missatgeria 500,00 € 500,48 € 0,48 €

11.3.3.4 Neteja i manteniment oficina 7.500,00 € 6.456,79 € -1.043,21 €

11.3.3.5 Prevenció riscos laborals 1.600,00 € 798,26 € -801,74 €

11.3.3.6 Gestoria laboral 2.400,00 € 2.302,63 € -97,37 €

11.3.3.7 Auditoria 5.300,00 € 4.399,42 € -900,58 €

11.3.3.8 Serveis bancaris 300,00 € 400,85 € 100,85 €

11.3.3.9  Notaria 250,00 € 150,09 € -99,91 €

11.3.3.10 Taxes Justícia 270,00 € 253,35 € -16,65 €

11.3.3.11 Assessorament fiscal 150,00 € 0,00 € -150,00 €

11.3.3.12 Assessorament Jurídic 2.000,00 € 1.096,50 € -903,50 €

11.3.4 Subministraments 11.300,00 € 9.065,55 € -2.234,45 €

500,00 € 324,00 € -176,00 €

    11.3.4.2 Dominis 200,00 € 180,24 € -19,76 €

    11.3.4.3 Telefonia i internet 4.500,00 € 3.370,36 € -1.129,64 €

    11.3.4.4 Electricitat 4.500,00 € 3.889,53 € -610,47 €

    11.3.4.5 Servidor 1&1 300,00 € 0,00 € -300,00 €

    11.3.4.6 Gas 800,00 € 275,52 € -524,48 €

    11.3.4.7 Aigua 500,00 € 1.025,90 € 525,90 €

11.3.5 Cost seu sectors 0,00 € 250,80 € 250,80 €

    11.3.4.8 Cost lloguer seu CT 0,00 € 250,80 € 250,80 €

11.3.6 Regularitzacions 0,00 € 16,48 € 16,48 €

TOTAL DESPESES 1.014.895,00 € 973.534,17 € 41.360,83 € 

    11.3.4.1 Google Apps i drive
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3.1.1 Assemblea General (-4.488,27 €): com es veu la despesa en la partida d'Assemblea General ha

estat molt menor del previst. Per una banda no s'han fet accions de comunicació extra, d'entre les que

destaca la memòria petita, i per l'altra es van reduir les despeses d'allotjament de l'organització, però

sobretot s'ha fet menys despesa pel que fa al servei de càtering.

3.1.1.1 Servei de Càtering (-3.028,72 €): Com es veu la despesa en el servei de càtering ha estat

molt menor del que s'havia previst però aquesta disminució va associada a una caiguda de les quotes

per  aquest  servei. Com es  veu  en  el  punt  2.6. de  l'apartat  d'ingressos, les  quotes  pel  servei  han

representat -3.047,00 € menys del previst.

3.1.2 Gran Comitè (-1.232,01 €):  les despeses associades al Gran Comitè, sobretot allotjaments i

dietes, s'han  reduït  al  voltant  d'un  20%, tot  i  que  l'activitat  ha  estat  la  prevista  l'assistència  de

dirigents en aquest espai no ha estat la prevista.

3.2 Un equip d'equips (2.556,99 €): aquesta partida recull totes les despeses associades als equips

d'Esplac, tancades, salaris, desplaçaments  i  dietes. Tot  i  que  la  variació  és  d'uns  2.000  €  es  pot

considerar  menor  si  tenim  en  compte  que  la  partida  suposa  434.894,56  €, un  44%  del  total  del

pressupost.

3.2.1 Equip de Coordinació (-172,54 €):  la despesa realitzada per l'Equip de Coordinació ha estat

menor de l'esperada. Tot i que les despeses de desplaçaments han augmentat (1.040,69 €) aquelles que

estan relacionades amb la Secretaria General han disminuït en la mateixa proporció (-948,03 € en

despesa de personal i -174,39 € en desplaçaments).

3.2.2 Equips generals de sector (1.698,43 €): la despesa relacionada amb els Equips Generals de

Sector, com ha passat els últims anys, ha augmentat un altre cop. Un augment que es deu, sobretot, a

l'increment de desplaçaments i dietes.

3.2.3 Secretaria Tècnica (1.161,11 €): la partida de Secretaria Tècnica és la més important que hi ha

a Esplac i representa, sobretot, els sous i salaris. La variació de 1.000 € en aquesta partida es deu a una

variació  molt  més  gran  en  diverses  partides  relacionades  amb  diversos  càrrecs  de  la  Secretaria

Tècnica. L'any 2017 hi va haver molts relleus a la Secretaria Tècnica que es van traduir en menys

despesa perquè alguns llocs van estar vacants durant curts períodes de temps i que, al mateix temps,

van suposar que s'ampliessin hores a altres persones. A més, alguns canvis de persones han suposat

un repartiment diferent de les tasques o projectes.

3.2.3.17  Despesa  extraordinària  de  personal:  Gran Comitè  (-3.805,54  €)  i  3.2.3.20  Despesa

extraordinària  de  personal:  Tancada  (-1.124,97  €): al  pressupost  tenim  diverses  partides

relacionades amb hores extres per personal. Aquest curs es va fer menys despesa en hores extra per les

reunions de Gran Comitè i per les tancades de la Secretaria Tècnica.

3.2.3.24  Suport  Informàtica  (37,5h)  (7.658,09  €)  i  3.2.3.25  Suport  Administració  (37,5h)

(8.030,32 €): durant  el  curs  2016-17  vàrem tenir  dues  persones de suport  que  vàrem contractar
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gràcies a dues subvencions de la Generalitat. Aquesta despesa de personal va estar compensada per un

ingrés equivalent.

3.2.3.26  Suport  Projectes  (30h)  (13.363,80  €): Aquest  any  hem  creat  aquesta  nova  plaça. Les

tasques de suport de projectes es realitzaven fins a aquell moment per part de la Coordinadora de

Projectes del sector Bages-Berguedà i Osona-Ripollès.

3.4 Pla Estratègic: Panoràmic d'associacions (-3.000,00 €): aquest any havíem previst  fer una

despesa per fer un estudi sobre l'estat dels esplais aprofitant el Panoràmic d'associacions. Aquesta

despesa, però, s'havia d'executar en el moment que es va comunicar la suspensió de les resolucions de

les subvencions per part de la Generalitat, de manera que no va ser possible executar la despesa.

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA (-14.177,43 €): 

Aquesta partida recull totes les activitats relacionades amb el suport als esplais, sobretot una partida

relacionada amb les assegurances i d'altres que corresponen a projectes com el CCReant o el Banc de

Recursos. Tot  i  que  hi  ha  variació  en  totes  les  partides  relacionades  destaca  la  relacionada  amb

Activitats internacionals.

4.1 Campaments, colònies i rutes (-1.633,30 €): el curs passat teniem previst millorar el CRReant,

el recurs per fer projectes de CCR però no vàrem poder realitzar l'acció que teniem prevista i, per tant,

no es va executar la partida "4.1.3 Creació de Document CCReant" de 1.600,00 €.

4.2 Activitats Internacionals (-17.250,00 €): el curs passat vàrem sol·licitar una subvenció per dur a

terme el projecte de Brigades Palestines. Com es veu en el punt 1.3.7 de l'apartat d'ingressos aquesta

subvenció no va ser atorgada i per tant no es van executar les despeses associades.

4.3 Banc de recursos (-334,90 €): Tan sols es va executar una petita part d'aquesta partida que es va

destinar a la compra de d'uns recursos pel Banc.

4.7  Eines  pels  esplais  (5.040,77  €): la  variació  en  aquesta  partida  es  deu  a  l'augment  en  les

assegurades contractades. Com es veu en el punt "4.7.2 Assegurança Responsabilitat Civil i Accidents"

s'ha augmentat la despesa en més de 6.000 €, una despesa que va associada a un augment semblant de

les quotes per assegurances.

4.7.4 Llicències cop de mà (Aplicació de gestió comptable per als esplais) (-400,00 €):  aquesta

partida que s'ha pressupostat diversos anys no s'ha executat. Cap esplai ha sol·licitat aquest servei.

5. PROJECTE EDUCATIU (-3.304,71 €):

5.0 Projecte Educatiu (-500,00 €): com en el cas del CCReant els materials per utilitzar l'Esplaipolis

es  van fer  sense  una  despesa  econòmica. Enlloc  de  buscar  una  persona  que  fes  un disseny  pels

materials es va optar per fer la tasca des de la Secretaria Tècnica. Aquesta decissió es va prendre en el
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moment en que estàvem pendents de l'estat de les subvencions de la Generalitat.

5.3 Història dels esplais (-2.759,50 €): es van destinar menys diners dels previstos al projecte però

es van desenvolupar les accions plantejades. Aquesta partida es va utilitzar per fer els subtítols del

documental.

5.4 Jornades Reflexió Emocional (104,84 €): des del Grup de Treball d'Educació Emocional es van

organitzar aquestes jornades de reflexió.

6. PLA DE FORMACIÓ (2.566,56 €): 

aquesta partida inclou totes les despeses relacionades amb el pla de formació. Inclou la formació de

monitores i monitors, per a dirigents, per a treballadores i per a formadores de l'Escola.

6.1 Programa Marta Mata (-3.690,14 €): el programa Marta Mata és aquell destinat a la formació de

monitores i monitors. La despesa ha estat menor de la prevista perquè alguns dels cursos Marta Mata

no s'han fet en aquest format sinó que s'han fet en descomptes individuals.

6.1.0 Cursos Escola Lliure el Sol (-2.769,47 €):  Com hem dit la despesa s'ha mitigat perquè la

formació no s'ha ofertat com a cursos Marta Mata (-14.432,44 €) sinó que s'han fet descomptes en

cursos diversos (7.954,97 €) que generen menys despesa de cara a Esplac. Per altra banda s'han fet

menys  càpsules  als  esplais  i  formacions  als  sectors  i, com cada  any, menys  persones  de les  que

prevèiem han fet formació.

L'últim apartat d'aquesta partida "6.1.0.5. Aportació al desenvolupament d'eines de l'Escola" inclou

una despesa que ha estat recorrent els últims anys. Una inversió en l'Helios, la intranet de l'Escola,

que es fa per millorar i faicilitar els procesos interns i abaratir i millorar la formació a mitjà termini.

6.1.1 Escola d'Esplac (-1.231,06 €): l'Escola d'Esplac ha generat menys despesa de la prevista, s'ha

destinat menys diners a disseny del previst i sobretot a honoraris per formadores i formadors que no

han volgut cobrar per la seva participació.

6.2 Programa Teresa Claramunt (410,50 €):  aquest any, després de dos cursos, s'ha tornat a fer

formació per a dirigents de l'associació. La despesa ha estat, només, una mica superior al que s'havia

previst.

6.3  Programa  Joan  Salas  (-696,00  €):  Aquest  programa  és  el  destinat  a  les  treballadores  i

treballadors d'Esplac. A finals d'any s'havia fet una mica menys de despesa de la prevista.

6.4 Formacions Internacionals (6.398,20 €): aquesta partida es destina a cobrir els desplaçaments

per a formacions internacionals de monitores i monitors. Aquest any s'han fet més despeses de les

previstes. Aquestes despeses queden cobertes pels assistents a les mateixes formacions.

6.5 Programa Anselm Clavé (144,00 €): aquesta partida es destina a la formació de formadors.
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8. SECTORS GEOGRÀFICS (2.453,09 €): 

com cada any les despeses i ingressos associades a les activitats de sector són les que provoquen un dels

desviaments més grans respecte del pressupost. A principi de curs es destina una partida del pressupost

general a cada sector per subvencionar part de les seves activitats. A la taula següent es mostra el resultat

que hauria obtingut cada sector de tenir una activitat segregada.

Sector
Aportació del pressupost
general a les activitats 
de sector

Despesa realitzada en 
activitats i projectes de 
sector.

Diferència entre 
l’aportació del 
pressupost general i 
l’executat

Bages -
Berguedà 2.289,00 € 1.488,26 € -800,74 €

Baix Llobregat 2.289,00 € 3.218,00 € -532,00 €

Barcelona 7.609,00 € 10.043,07 € 2.434,07 €

Barcelonès 
Nord 1.525,00 € 352,50 € -1.172,50 €

Camp de 
Tarragona 989,00 € 377,56 € -611,44 €

Girona 876,00 € 1.034,74 € 158,74 €

Maresme 2.735,00 € 5.377,84 € 2.642,84 €

Osona - 
Ripollès 1.093,00 € 1.235,72 € 142,72 €

Penedès, 
Garraf i Anoia 2.217,00 € 2.587,66 € 370,66 €

Vallès 5.621,00 € 5.441,74 € -179,26 €

9. COMUNICACIÓ (8.939,20 €):

Aquesta partida ha augmentat considerablement perquè en preveure el tancament que tindríem es va

decidir fer una despesa extraordinària per renovar la pàgina web. La pàgina web que vam estrenar fa

tres anys tenia diversos problemes de base que no es podien resoldre, com l'aparició constant de

contingut brossa. Vàrem valorar que amb un tancament com el que presentem era un bon moment per

fer front a aquesta despesa. Per altra banda no es van fer les despeses previstes en xarxes i pel pla de

comunicació.

10. TREBALL EN XARXA I RELACIONS EXTERNES (-9.296,39 €):

aquesta partida recull aquelles despeses relacionades amb les relacions externes, quotes d'entitats de
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les quals formem part i, sobretot, les despeses relacionades amb l'SVE (Servei de Voluntariat Europeu).

És això últim el que fa que hi hagi tanta variació entre el pressupostat i l'executat.

10.1 Moviment Laic i Progressista (-1.500,00 €): Aquest any no s'ha cobrat la quota de l'MLP a cap

de les entitats que en formem part.

10.3 Servei de voluntariat Europeu (-7.351,30 €): el Servei de Voluntariat Europeu va començar al

setembre, més tard del que s'havia previst en un primer moment, i per tant la despesa ha passat dels

14.000,00 € al 8.300 € aproximadament. La resta de la despesa tindrà impacte a l'exercici 2018.

10.6 Relacions amb entitats (-300,00 €): tot i que la diferència entre el pressupostat (1.030,00 €) i

l'executat (730,00 €) no és considerable cal remarcar que es deu al fet que no s'ha fet l'aportació a

l'Anuari  Mediacat  que  feia  anys  que  fèiem  perquè  quan  se'ns  va  demanar  va  ser  quan  estàvem

pendents de la subvenció.

11. GESTIÓ DE RECURSOS (-21.355,09 €): Aquest últim bloc de despeses recull despeses que van

des de la Distribució Econòmica fins a serveis externs com són la neteja de l'oficina. La diferència

entre el pressupostat i l'executat, aquests -22.000,00€, té motius molt diversos.

11.1 Distribució econòmica (-7.833,86 €):  Aquesta  partida  recull  la  distribució als  esplais  i  les

beques tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de Barcelona. El motiu de la diferència entre el

pressupostat i l'executat el trobem en les beques de la Generalitat.

11.1.3 Distribució Beques Generalitat (-7.000,00 €): Havíem pressupostat que rebríem 52.000 € per

destinar a beques. Al final però, veient que el curs anterior no havíem donat els 50.000€ que se'ns

havien atorgat, vam decidir que seria més prudent demanar-ne menys, els 45.000€ que hem acabat

atorgant.

11.3 Serveis generals (-13.557,12 €): finalment s'han fet menys despeses de les que preveiem en

aquest apartat. La major part d'aquesta despesa que pertany a aquest apartat s'acostuma a fer a final

de curs, quan preveiem com tancarem l'any. Aquest curs, com que a finals d'any no sabíem si se'ns

acabaria atorgant la subvenció, no hem fet molta d'aquesta despesa.

11.3.1  Manteniment  local  Avinyó  44  (-8.467,82  €): com  hem  dit,  perquè  no  sabíem  si  se'ns

atorgaria la subvenció, vam reduir al màxim la despesa en millores a l'oficina.

11.3.3  Serveis  professionals  (-8.497,82  €):  un  dels  estalvis  importants  l'hem  tingut  en  les

contractacions a tercers. Sobretot s'ha reduït a despesa en manteniment informàtic i en neteja de

l'oficina.

11.3.4 Subministraments (-2.234,45 €):  aquesta partida recull les despeses en subministraments

com poden ser l'aigua o la telefonia. S'ha reduït la despesa en quasi tots els subministraments però

destaca la relacionada amb la telefonia, aquest curs s'ha fet un esforç especial per reduir les despeses

en aquest sentit. Aquesta despesa s'ha reduït en 1.129,64 €. Pel cantó oposat destaca la despesa en
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aigua, que s'ha doblat (1.025,90 €). S'està estudiant la causa per poder-ho revertir el 2018.

11.3.5  Cost  seu  sectors  (250,80  €): Aquest  curs  hem eliminat  el  pagament  de  seus  de  sectors.

Finalment vam renunciar a la seu al març en lloc del gener i per això vam pagar un trimestre del cost

de la seu de Tarragona.
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2.2. Els Ingressos

Els ingressos d'aquest any han suposat 1.060.152,99 €, per tercer any consecutiu els ingressos han estat

superiors al milió d'euros. Sembla que després d'alguns anys ens estem consolidant en aquest nivell

d'ingressos semblant al d'abans del 2010.

Tot i això, i com es veu a la gràfica que segueix, el finançament públic segueix representant la major part

dels ingressos que tenim. Això ens exposa molt als canvis polítics com es va veure el passat octubre quan

semblava que havíem perdut gran part dels ingressos dels quals disposem.

Aquesta distribució dels ingressos és molt semblant al repartiment dels últims anys i, com ja hem dit, ens

exposa molt als canvis polítics.

Com hem vist  aquest any, per assegurar la  continuïtat  d'Esplac, hem d'intentar trobar noves vies de

finançament que ens ajudin a no dependre tant de les administracions.
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Detall dels Ingressos
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INGRESSOS Pressupostat Realitzat Diferència

1. FINANÇAMENT PÚBLIC 898.937,00 € 898.436,84 € -500,16 €
1.1 Generalitat de Catalunya 661.750,00 € 675.094,33 € 13.344,33 €

1.1.1 Departament de Benestar Social i Família 629.750,00 € 622.133,90 € -7.616,10 €

1.1.1.1 Subvenció Direcció General de Joventut 535.450,00 € 563.905,00 € 28.455,00 €

1.1.1.2 Subvenció Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 42.300,00 € 13.846,00 € -28.454,00 €

1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques 52.000,00 € 45.000,00 € -7.000,00 €

-617,10 € -617,10 €

1.1.2 Fons Social de les Caixes 32.000,00 € 33.000,00 € 1.000,00 €

1.1.3 SOC Garantia Juvenil 16-17 0,00 € 16.500,00 € 16.500,00 €

1.1.3 SOC Garantia Juvenil error 2011 3.460,43 € 3.460,43 €

1.2 Administració Central 145.632,00 € 146.558,96 € 926,96 €
1.2.1 MSSSI 145.632,00 € 146.250,96 € 618,96 €

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

20.632,00 € 21.250,96 € 618,96 €

25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

1.2.2 Bonificació seguretat social 308,00 € 308,00 €

1.3 Diputacions i Administracions Locals 74.555,00 € 66.674,04 € -7.880,96 €
1.3.1 Ajuntament de Barcelona 48.975,00 € 59.542,80 € 10.567,80 €

1.3.1.1 Conveni 19.975,00 € 19.795,00 € -180,00 €

1.3.1.2 Beques Ajuntament de Barcelona 20.000,00 € 22.547,80 € 2.547,80 €

1.3.1.3 Subvencions 9.000,00 € 17.200,00 € 8.200,00 €

1.3.2 Ajuntament de Terrassa 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

1.3.3 Ajuntament de Mataró 1.300,00 € 0,00 € -1.300,00 €

1.3.4 Ajuntament de Badalona 350,00 € 1.295,00 € 945,00 €

1.3.5 Ajuntament de Tarragona 500,00 € 636,00 € 136,00 €

1.3.6 Diputació de Barcelona 4.900,00 € 4.050,24 € -849,76 €

1.3.7 Diputació de Barcelona Cooperació Internacional 17.250,00 € 0,00 € -17.250,00 €

1.3.8 Consell Comarcal d’Osona 280,00 € 150,00 € -130,00 €

1.4 Institucions Europees 14.000,00 € 7.069,76 € -6.930,24 €
14.000,00 € 7.069,76 € -6.930,24 €

1.5 Altres subvencions 3.000,00 € 3.039,75 € 39,75 €
3.000,00 € 3.039,75 € 39,75 €

2. QUOTES 90.029,00 € 115.664,24 € 25.635,24 €

2.1 Quotes esplais 51.504,00 € 55.716,00 € 4.212,00 €

2.1.1 Quotes sector Bages-Berguedà 4.578,00 € 4.614,00 € 36,00 €

2.1.2 Quotes sector Barcelona 12.924,00 € 13.278,00 € 354,00 €

2.1.3 Quotes sector Baix Llobregat 7.500,00 € 7.914,00 € 414,00 €

2.1.4 Quotes sector Barcelonès-Nord 2.700,00 € 3.036,00 € 336,00 €

2.1.5 Quotes sector Camp de Tarragona 1.578,00 € 2.076,00 € 498,00 €

2.1.6 Quotes sector Maresme 4.170,00 € 5.286,00 € 1.116,00 €

2.1.7 Quotes sector Osona-Ripollès 1.626,00 € 1.680,00 € 54,00 €

2.1.8 Quotes sector Penedès-Garraf 4.434,00 € 3.918,00 € -516,00 €

2.1.9 Quotes sector Vallès 10.242,00 € 11.910,00 € 1.668,00 €

2.1.10 Quotes sector Girona 1.752,00 € 2.004,00 € 252,00 €

1.1.1.4 Revocació subv. DGJ 2016 

1.2.1.1 Infancia en Barrios: fin de semana, colonias, campamentos y rutas

1.2.1.2 Formación del voluntariado 

1.2.1.3 Jóvenes con valores

1.4.1 Erasmus + (SVE)

1.5.1 Diplocat
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1. FINANÇAMENT PÚBLIC (-500,16 €):

els  ingressos  provinents  de  finançament  públic  són  aquells  que  rebem  de  les  administracions

públiques. Aquest any els ingressos han augmentat.

1.1 Generalitat  de Catalunya (13.344,33 €):  la  Generalitat  de Catalunya  és  el  nostre  principal

finançador, un 63% dels nostres ingressos provenen de l'administració catalana.

1.1.1 Departament de Benestar Social i Família (-7.616,10 €): Del departament de Benestar Social

i Família rebem de dues direccions generals, de la de Joventut i de la d'Acció Cívica i Comunitària. Tot i

això cada vegada es rep menys d'Acció Cívica i Comunitària i més de Joventut fent que Joventut cada

cop pesi més com a finançador únic.
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INGRESSOS Pressupostat Realitzat Diferència

2.2 Quotes per assegurances 27.800,00 € 33.961,30 € 6.161,30 €
2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors 0,00 € 18.556,54 € 18.556,54 €

2.3.1 Quotes activitats sector Bages-Berguedà 0,00 € 1.421,50 € 1.421,50 €

2.3.2 Quotes activitats sector Barcelona 0,00 € 4.679,70 € 4.679,70 €

2.3.3 Quotes activitats sector Barcelonès-Nord 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3.4 Quotes activitats sector Baix Llobregat 0,00 € 1.037,00 € 1.037,00 €

2.3.5 Quotes activitats sector Camp de Tarragona 0,00 € 419,00 € 419,00 €

2.3.6 Quotes activitats sector Girona 0,00 € 690,00 € 690,00 €

2.3.7 Quotes activitats sector Maresme 0,00 € 4.187,34 € 4.187,34 €

2.3.8 Quotes activitats sector Osona-Ripollès 0,00 € 1.045,00 € 1.045,00 €

2.3.9 Quotes activitats sector Penedès-Garraf 0,00 € 1.848,00 € 1.848,00 €

2.3.10 Quotes activitats sector Vallès 0,00 € 3.229,00 € 3.229,00 €

2.4 Quotes Escola d’Esplac 2.725,00 € 2.456,25 € -268,75 €
2.5 Quotes de socis i sòcies col·laboradores 4.000,00 € 3.767,15 € -232,85 €
2.6 Quotes dinar AGO 4.000,00 € 953,00 € -3.047,00 €
2.7 Quotes jornades de reflexió emocional 0,00 € 78,00 € 78,00 €
2.8 Quotes jornades ambientals 0,00 € 176,00 € 176,00 €

3. ALTRES INGRESSOS 26.629,00 € 44.348,17 € 17.719,17 €
3.1 Interessos financers 150,00 € 4,00 € -146,00 €
3.2 Subvencions oficials de capital 5.509,00 € 5.766,38 € 257,38 €
3.3 Ingressos per lloguers i despeses de comunitat 15.500,00 € 15.302,01 € -197,99 €
3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals 3.000,00 € 8.489,30 € 5.489,30 €
3.5 Venda de publicacions 300,00 € 304,64 € 4,64 €
3.6 Xec Encís 900,00 € 4.183,61 € 3.283,61 €
3.7 Ingressos per abonar taxes a Justícia 270,00 € 211,30 € -58,70 €
3.8 Romanent 500,00 € 0,00 € -500,00 €
3.9 Fonts privades d'ingressos: fundacions, premis... 500,00 € 400,00 € -100,00 €
3.10 Deute Eixam 0,00 € 9.686,73 € 9.686,73 €
3.11 Regularitzacions 0,00 € 0,20 € 0,20 €

TOTAL INGRESSOS 1.015.595,00 € 1.058.449,25 € 42.854,25 € 
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1.1.1.3 Subvenció Direcció General de Joventut – Beques (-7.000,00 €): com ja hem explicat, per

no saber si tindríem prou demanda, s'han sol·licitat menys diners per beques dels que s'havia previst a

l'hora de fer el pressupost.

1.1.2 Fons Social de les Caixes (1.000,00 €): les fundacions bancàries tenen l'obligació de donar una

quantitat  de diners  que la  Generalitat  reparteix. Aquests  diners  formen el  Fons Social  de Caixes.

Aquesta subvenció ha augmentat lleugerament aquest any després de diversos anys de davallada.

1.1.3 SOC Garantia Juvenil 16-17 (16.500,00 €): Aquest any vam rebre unes subvencions del Servei

d'Ocupació de Catalunya per a la contractació de dues persones. Aquests ingressos compensen la

despesa causada per la contractació d'aquestes dues persones.

1.1.3 SOC Garantia Juvenil error 2011 (3.460,43 €): El 2017 hem ingressat gairebé 3.500,00 € que

ens ha retornat el SOC d'un error previ per part de l'administració.

1.2 Administració Central  (926,96  €):  els  ingressos  provinents  de  l'administració  central  s'han

mantingut estables aquest any.

1.3 Diputacions i Administracions Locals (-7.880,96 €): La tercera font de finançament públic són

les administracions locals. Encara que la variació respecte el pressupostat sigui negativa això es deu a

una subvenció que havíem pressupostat i que no ens van atorgar, aquesta anava lligada a una despesa

que no vàrem executar vinculada al projecte de Brigades, sense tenir en compte aquesta subvenció els

ingressos pugen 9.369,04 €.

1.3.1  Ajuntament  de  Barcelona  (10.567,80  €):  De  l'Ajuntament  de  Barcelona  tenim  ingressos

provinents d'un conveni, per a l'atorgament de beques i diverses subvencions per projectes. El conveni

s'ha mantingut aquest any però per altra banda han augmentat els diners destinats a beques (2.547,80

€) i sobretot a subvencions per a diversos projectes (8.200,00 €).

1.3.3 Ajuntament de Mataró (-1.300,00 €): aquest any, per canvis en els criteris d'atorgament, no

se'ns ha concedit la subvenció de l'Ajuntament de Mataró.

1.3.4  Ajuntament  de  Badalona  (945,00  €):  per  primer  cop  s'ha  augmentat  l'atorgament  de

l'Ajuntament de Badalona que feia anys estava congelat.

1.3.7 Diputació de Barcelona Cooperació Internacional (-17.250,00 €):  aquesta subvenció que

vàrem demanar per al projecte de les Brigades Palestines no ens va ser atorgada i per tant no vàrem

poder desenvolupar les accions relacionades que teníem previstes.

1.4  Institucions  Europees  (-6.930,24  €): aquesta  partida  inclou  els  ingressos  pel  projecte

voluntariat europeu. Com ja s'ha explicat a l'apartat de despeses el projecte va començar més tard del

previst perquè no se'ns va donar per executar en el període previst.

2. QUOTES (25.635,24 €):
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aquest apartat inclou els ingressos provinents de quotes tant de federació com d'activitats diverses

com assegurances.

2.1  Quotes  esplais  (4.212,00  €):  l'augment  de  participants  aquest  curs  han  augmentat  els

participants als diferents esplais de manera que hi ha hagut més ingressos per quotes de federació, 6 €

per participant que es dedueixen de la distribució.

2.2  Quotes  per  assegurances  (6.161,30  €):  les  quotes  per  assegurances  han  augmentat  per

l'augment de participants que s'ha explicat en el punt anterior.

2.3 Quotes per participació en activitats dels sectors (18.556,54 €): les quotes per activitats de

sector han tingut una gran variació perquè quan es va aprovar el pressupost a l'AGO del 2016 els

sectors no havien presentat el  seu pressupost i  per tant no sabíem quan es preveia ingressar per

quotes. Com es veu a la partida els ingressos pressupostats en un inici eren de 0,00€.

2.6 Quotes dinar AGO (-3.047,00 €): es va pressupostar que molta més gent demanaria el dinar de

l'AGO, la diferència entre els ingressos (953 €) i les despeses del dinar (1.471,28 €) correspon a les

persones de l'organització que no van pagar el dinar.

3. ALTRES INGRESSOS (17.719,17 €):

3.1 Interessos financers (-146,00 €): la caiguda dels tipus d'interès fan que no ingressem quasi res

pels diners dipositats a Coop57 o a Triodos.

3.4 Ingressos per transport de formacions internacionals (5.489,30 €): els ingressos compensen

el punt 6.4.2 de despeses.

3.6 Xec Encís (3.283,61 €): la cooperativa Encís ens ha retornat en forma de xec una part dels serveis

que hem realitzat en els darrers anys.

3.10 Deute Eixam (9.686,73 €):  Esplais Catalans va ser fins a l'any 2016 avalador del contracte de

lloguer de l'Esplai Eixam. En aquell moment l'Eixam tenia impagaments pel concepte del lloguer que

sumaven aquest import. La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, propietària del local de l'Eixam, va

exigir  a  Esplac  que abonés els  imports  impagats  i  Esplac  ho va fer. El  2016 aquest  import  es  va

considerar una despesa per Esplac i durant el 2017 s'ha signat un conveni perquè l'Eixam retorni a

Esplac la totalitat de l'import a través de les liquidacions i quotes. Per tant enguany hem de considerar

aquests diners com un ingrés per revertir la despesa que va suposar el 2016.
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ACTIU 2017 2016 PATRIMONI NET I PASSIU 2017 2016

ACTIU NO CORRENT 240.839,48 € 234.385,13 € PATRIMONI NET 668.493,90 € 580.319,48 €
1.274,89 € 544,50 € Fons Social 227.193,54 € 227.193,54 €

Patent Esplais Catalans 1.473,28 € 605,00 € Romanent 251.906,07 € 212.298,56 €
Amortització acumulada -198,39 € -60,50 € Excedents de l'exercici 86.075,80 € 39.607,51 €

Immobilitzat material 216.970,56 € 219.461,33 € Ingressos a distribuir diversos exercicis 103.318,49 € 101.219,87 €
Terreny (part proporcional 2n pis C/ Avinyó 44) 111.806,02 € 111.806,02 € Subvencions oficials al capital (per Immobilitzat material) 103.318,49 € 101.219,87 €

212.933,33 € 205.068,33 €
Altres instal·lacions 26.755,62 € 26.755,62 €
Mobiliari 25.383,99 € 25.383,99 €
Equips per a processaments d'informació 32.399,46 € 30.846,46 €

598,13 € 598,13 €
Amortització acumulada -192.905,99 € -180.997,22 €

Inversions en empreses del grup 1.502,53 € 1.502,53 €
Participació Escola El Sol 1.502,53 € 1.502,53 €

Crèdit a llarg termini a esplais 9.658,48 € 1.943,75 €
Crèdit a llarg termini a esplais 9.658,48 € 1.943,75 €

Inv. Financeres permanents en capital 11.433,02 € 10.933,02 €
Aportació Capital Coop57 11.433,02 € 10.933,02 €

ACTIU CORRENT 970.051,75 € 847.488,28 € PASSIU CORRENT 542.397,33 € 501.553,93 €
Deutors 320.379,42 € 537.640,43 € Creditors comercials 43.739,69 € 16.949,23 €
A comptes a proveïdors 572,40 € 805,13 € Creditors diversos (proveïdors) 43.739,69 € 16.949,23 €

1.953,61 € 1.200,15 €
Entitats del grup, deutores (entitats MLP) 1.020,99 € 956,99 € Altres deutes no comercials 312.859,98 € 313.988,74 €
Provisió per a insolvències 0,00 € 0,00 € 20.632,58 € 21.774,68 €

Deutors per subvencions (subvencions) 313.408,38 € 532.460,35 € Entitats del grup, creditores (MLP, FFGG i ELLSOL) 5.597,63 € 73.562,16 €

Retencions a compte (dels interessos banc) 2.052,04 € 1.325,81 € Esplais, creditors (distribució i projectes) 285.569,49 € 215.447,93 €

Crèdit concedits a curt termini a esplais 1.372,00 € 892,00 € Entitats de crèdit (targetes de crèdit) 1.060,28 € 3.196,91 €

Remuneracions pendents de pagaments (sous treballadors) 0,00 € 7,06 €

Tresoreria 615.905,71 € 304.133,16 €
Bancs 615.333,98 € 304.084,58 € Ajustaments per periodificació 185.797,66 € 170.615,96 €
Caixes 571,73 € 48,58 € 0,00 € 170.615,96 €

182.692,66 € 0,00 €
Ajustaments per periodificació 33.766,62 € 5.714,69 € Ingressos anticipats 2017 (Escola d'Esplac 2018) 3.105,00 € 0,00 €
Despeses anticipades 2017 (Assegurança i prevenció riscos) 33.766,62 € 5.714,69 €

TOTAL ACTIU 1.210.891,23 € 1.081.873,41 € TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.210.891,23 € 1.081.873,41 €

Inmobilitzat intangible

Bé inmoble (Seu d'Esplac: 2n pis Avinyó 44)

Altre inmobilitzat material

Clients diversos (Cooperacció i AFEV)

Administracions públiques (Seg.Social, IVA i IRPF)

Ingressos anticipats 2016 (MSSSI i Aj.bcn)
Ingressos anticipats 2017 (MSSSI i Aj.bcn)
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Explicació del Balanç a 31 de desembre de 2017

Què és el balanç de situació?

És un document comptable que recull, en un moment donat del temps, tots els elements de titularitat de

l'entitat i que són necessaris per a desenvolupar la seva activitat coneguts com a patrimoni de l'entitat.

ACTIU (DRETS I BÉNS) PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT (>1 any) PATRIMONI NET (Recursos propis)

Immobilitzat Capital (fons social)

Inversions Romanent-Excedents de l'exercici

Crèdits concedits a llarg Ingressos a distribuir diversos exercicis

ACTIU CORRENT (<1 any) PASSIU (Recursos aliens)

Deutors Passiu no corrent (>1 any)

Diners que ens deuen Deutes i obligacions a llarg termini

Tresoreria Passiu corrent (<1 any)

Diners al Banc Crèdits a curt termini

Per què serveix el balanç de situació?

És una eina que ens permet analitzar la solvència i la fortalesa financera de l'entitat. També l'utilitzen els

bancs per a valorar la viabilitat de concedir crèdit i l'administració pública el pot tenir en compte per tal

de concedir subvencions.

Estructura del balanç de situació:

El balanç es divideix en 3 grans apartats: l'actiu, el passiu i el patrimoni net.

Actiu: Són els béns i drets de l'Associació. S'organitza de més líquid (diners en metàl·lic), que està abaix

de tot, a menys líquid (immobilitzat) que ho trobem al capdamunt. Així es diferencia entre:

Actiu no corrent: Són aquells béns o drets que es preveu que romandran a l'entitat més d'un any.

Per exemple, un edifici en propietat o una inversió financera.

Actiu corrent: Són aquells béns o drets que es preveu que romandran a l'entitat menys d'un any.

Per exemple les existències de material o els diners al banc.

Patrimoni net i el passiu: L'entitat, per poder-se finançar utilitza el patrimoni net (recursos propis) i el

passiu (recursos aliens).
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El patrimoni net: Són els fons propis, on s'inclouen el capital inicial aportat pels i les sòcies i els

superàvits d'exercicis anteriors.

Fons social: És el capital inicial dipositat pels fundadors de l'entitat i els diners que amb els

anys els associats han decidit capitalitzar.

Romanent: Són les reserves, diners que s'han generat amb superàvits d'anys anteriors i que

s'han decidit guardar per poder dur a terme inversions futures o eixugar pèrdues d'exercicis

anteriors.

Ingressos a distribuir en diversos exercicis: Aquest epígraf recull partides que, com el seu

propi nom indica, s'imputaran a resultats en diversos exercicis, per exemple una subvenció

rebuda per a l'adquisició d'immobilitzat, la qual s'imputarà a resultats durant la vida útil de

l'immobilitzat i no en l'exercici en el qual es rep.

Passiu: Són les obligacions de l'associació, els seus deutes.

Anàlisi del balanç de situació

Ens  permet  fer  un  diagnòstic  sobre  la  situació  financera  de  l'associació:  si  l'associació  té  suficient

liquiditat, quin  grau  d'endeutament  té, la  seva  rendibilitat  econòmica, la  fortalesa  financera... entre

d'altres aspectes rellevants de la seva gestió.

Liquiditat:

L'actiu corrent ha de ser més gran que els deutes exigibles a curt termini. Si no és així es poden tenir

problemes de liquiditat i arribar a una situació de suspensió de pagaments. Compararem aquestes dues

quantitats.

Anàlisi: Actiu corrent (968.348,01 €) >Passiu corrent (540.693,59 €)

Resultat de l'anàlisi: Correcte

Endeutament:

El patrimoni net ha de representar entre el 30 i el 50% del total del Patrimoni Net+Passiu. Estar per sota

del 30% implicaria descapitalització i risc de sobre endeutament.

Anàlisi: A 31/12/2017 el patrimoni net representa el 55,3% del total del patrimoni net

més el passiu.

Resultat de l'anàlisi: Correcte.

Tot i que es considera que el patrimoni net ha de representar entre un 50 i un 30% del patrimoni net més

el passiu el resultat d'aquest any no és negatiu. Ens informa, bàsicament, que tenim liquiditat per fer

front a noves inversions i que potser seria aconsellable.
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A destacar del balanç de situació

De l'actiu no corrent:

Del immobilitzat intangible (Patent Esplais Catalans): es manté la partida de patents que, com

totes les inversions, s'amortitza1 al llarg dels anys. El “Crèdit a llarg termini amb Esplais”, és un

crèdit sense interessos que Esplac vàrem concedir de forma extraordinària a l’Esplai Eixam per

poder pagar el local i que aquest, via liquidació, va retornant, any rere any.

De l'actiu corrent:

Clients  diversos  (Cooperacció i  AFEV):  són factures  pel  lloguer  de les  sales  de Cooperacció  i

Cooperació que a 31 de desembre de 2017 encara no s'havien cobrat.

Deutors per subvencions i Bancs: aquesta partida correspon a subvencions que a data de 31 de

desembre encara no hem cobrat encara que han estat atorgades.

Patrimoni net:

Romanent: són reserves de l'associació pendents d'aplicació i que es poden fer servir amb diferents

finalitats com eixugar pèrdues. Actualment el romanent ascendeix a 251.906,07 €, 39.607,51 € més

que l'any passat que corresponen a l'excedent de l'exercici 2016.

Excedents de l'exercici: és el superàvit corresponent a aquest any que ascendeix a 86.075,80 €.

Ingressos a distribuir en diversos exercicis:  són les subvencions que hem rebut per invertir en

immobilitzat material i que anem distribuint en diversos exercicis.

Del passiu corrent:

Creditors comercials: són aquelles factures que a 31 de desembre encara no s'havien pagat. Això

no implica estar en una situació d'impagament si no que no s'ha acabat el termini per pagar-les.

Deutes no comercials: són els diners que devem a administracions, en impostos, a l'Escola Lliure el

Sol, per les aportacions i cursos i als esplais per les distribucions.

Ajustaments per periodificació: són ingressos anticipats que corresponen a subvencions atorgades

però que encara no s'han executat.

1 Nota sobre l'amortització: Els edificis, els mobles, les màquines, pateixen un desgast per el seu ús. Per exemple, 
un ordinador es pot quedar obsolet en 5 anys i un edifici en 30. Aquest fet implica que anualment l’ordinador 
perdrà un 20% del seu valor (valor de compra) i l’edifici un 3%. Així doncs, les normes de comptabilitat permeten 
repartir la despesa d’un actiu al llarg de la seva vida útil en diferents exercicis. Quan el bé està del tot amortitzat, 
ja no és un actiu, doncs ha perdut la seva utilitat/valor (per això l’amortització està en negatiu al balanç i ens 
informa quina part del mateix ja està “amortitzat”).
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Els excedents  positius i  negatius  d'un exercici  (superàvit  o dèficit)  s'acumulen al  Balanç de situació,

passant a formar part del Patrimoni Net de l'entitat, dins dues partides:

Fons social: És l'import per constituir el fons de l'associació en el moment de la seva constitució,

més  els  superàvits  d'anys  anteriors  que  s'ha  decidit  capitalitzar.  El  fons  Social  està  destinat

únicament a enfortir financerament l'entitat, no és un fons operatiu.

Romanent:  Són les reserves, diners que s'han generat amb superàvits d'anys anteriors i que es

guarden per poder dur a terme inversions futures o eixugar pèrdues d'exercicis anteriors, és un

fons operatiu.

Ambdues partides serveixen per tenir més solvència i reforçar la liquiditat de l'entitat, aspectes que són

importants per facilitar una bona gestió econòmica.

Així mateix, en el cas concret del romanent, ens permet acumular superàvits al llarg dels anys per poder

millorar la nostra liquiditat davant dels retards dels pagaments de l'Administració, fer front a dèficits

d'exercicis  futurs  i  despeses  imprevistes  i  guanyar  independència  econòmica  per  la  realització  de

projectes poc finançables.

Proposem, després de l'aprovació dels comptes anuals, destinar el superàvit de l'any 2017, que

ascendeix a 86.075,80 €, a la partida de romanent.
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